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Ter griffie van de Eerste en van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ontvangen op
16 augustus 1991.
De wens dat deze overeenkomst aan de
uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten–
Generaal wordt onderworpen kan door of
namens een van beide Kamers of door ten
minste vijftien leden van de Eerste Kamer
dan wel dertig leden van de Tweede Kamer
te kennen worden gegeven uiterlijk op 16
september 1991.

Protocol betreffende de toetreding van de
Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen het
Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk
België, het Groothertogdom Luxemburg, de
Bondsrepubliek Duitsland en de Franse
Republiek betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan de
gemeenschappelijke grenzen ondertekend te
Schengen op 14 juni 1985; Parijs, 27 november
1990 (Trb. 1991, 26)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten–
Generaal

's-Gravenhage, 9 augustus 1991

Ter voldoening aan het ter zake bepaalde in de Grondwet1, de Raad
van State gehoord, heb ik de eer U hierbij ter stilzwijgende goedkeuring
over te leggen het op 27 november 1990 te Parijs tot stand gekomen
Protocol betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot het
Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse
Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni
1985(Trb. 1991,26)2.

Een toelichtende nota bij het Protocol treft U eveneens hierbij aan.

De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

De Ministervan Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

1 Art. 91, (1), add.art. XXI, (1)(a) G.W. en
art. 61, (3), G.W. 1972.
2 Ter inzage gelegd op de bibliotheek.
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TOELICHTENDE NOTA

Het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische
Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14
juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke
afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, met
bijbehorend Proces-Verbaal (Trb. 1985, 102) dient, zoals gezegd in de
toelichtende nota met betrekking tot dat Akkoord (Kamerstukken II
1985/86 19 326, nr. 1), te worden gezien in het licht van de doelstel–
lingen van de Europese Gemeenschap, met name in het licht van de
uitspraak van de regeringsleiders op de Europese Raad van 25 en 26 juli
1984 te Fontainebleau over de betekenis voor de «Europese Burger» van
een versoepeling van de formaliteiten en controles aan de gemeenschap–
pelijke binnengrenzen. De nadien op 19 juni 1990 te Schengen tot stand
gekomen Overeenkomst ter uitvoering van het Akoord (Trb. 1990, 145)
beoogt volgens de zelfde gedachtenlijn een impuls te geven voor de
verwezenlijking binnen de Europese Gemeenschappen van de
doelstelling van de interne markt op het terrein van het personenverkeer.

Zoals bekend (Kamerstukken II 1990/91 19 326, nr. 46) heen Italië
reeds op 13 april 1987 een verzoek tot toetreding tot het Akkoord van
Schengen ingediend. De Schengenpartners hebben op dat verzoek
gunstig gereageerd, mits Italië bereid zou zijn het volledige Schengen–
acquis te aanvaarden, en de toetreding van Italië geen vertraging zou
veroorzaken in de werkzaamheden. Italië werd als waarnemer bij het
Schengenoverleg toegelaten, en heeft vervolgens aan de andere Schen–
genpartners antwoorden verschaft op een groot aantal vragen. Nadat
was geconcludeerd dat deze antwoorden als bevredigend konden
worden gekenmerkt, en nadat inmiddels op 19 juni 1990 de Uitvoerings–
overeenkomst was ondertekend, werd besloten dat Italië tot zowel het
Akkoord als de Uitvoeringsovereenkomst zou toetreden.

Het Akkoord van Schengen bevat geen bepaling inzake toetreding
omdat destijds de mogelijkheid van toetreding van andere EG-lidstaten
niet aan de orde was. Gelet echter op de samenhang tussen het Akkoord
en de Uitvoeringsovereenkomst ligt het voor de hand Italië en eventuele
andere EG-lidstaten tot beide instrumenten te laten toetreden. Tevens
brengt dit Italië in dezelfde situatie als de oorspronkelijke verdragspar–
tijen door aan de algehele afschaffing van de personencontroles aan de
gemeenschappelijke grenzen een periode van versoepeling van de
controles te laten voorafgaan.

Evenals destijds het Akkoord van Schengen wordt het Protocol betref–
fende de toetreding van Italië tot het Akkoord vanaf de dag volgend op
de ondertekening voorlopig toegepast. Door deze voorlopige toepassing
kwam Italië vanaf 28 november 1990 op gelijk niveau als de andere
Schengenpartners, en kan daardoor als volwaardige partner deelnemen
aan het lopende overleg over de voorbereiding van de inwerkingtreding
van de Uitvoeringsovereenkomst.

Bij het Protocol zijn gevoegd een tweetal gemeenschappelijke verkla–
ringen. De gemeenschappelijke verklaring inzake de korte-termijnmaatre–
gelen als bedoeld in Titel I van het Akkoord was nodig, omdat een aantal
van deze korte termijn maatregelen inmiddels niet meer wordt toegepast.
Een van die maatregelen is het in artikel 3 van het Akkoord genoemde
gebruik van de groene schijf.

De gemeenschappelijke verklaring betreffende het goederenverkeer
heeft betrekking op het transit-goederenvervoer tussen de Schengen–
partners via derde landen. In het Akkoord van Schengen werd daarin niet
voorzien omdat het goederenvervoer tussen de oorspronkelijke vijf
Schengenpartners vooral werd afgewikkeld over de gemeenschappelijke
landsgrenzen. Met de toetreding van Italië is echter het belang van het
goederenvervoer via derde landen (met name Zwitserland en Oostenrijk)
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Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt, omdat het zonder meer
instemmend luidt (artikel 25a, derde lid,
onder b, van de Wet op de Raad van State.

sterk toegenomen, zodat het wenselijk leek in een afzonderlijke
verklaring daarvoor aandacht te vragen.

De Regering heeft gemeend met betrekking tot het onderhavige
Protocol de stilzwijgende goedkeuringsprocedure te kunnen volgen,
omdat haar tijdens het periodieke overleg over de werkzaamheden in
Schengenverband (Kamerstukken II 1990/91 19 326, nr. 48) niet is
gebleken van bezwaren tegen de toetreding van Italië. Gelijk bij het
Akkoord van Schengen wordt de goedkeuring alleen voor Nederland
gevraagd.

De Overeenkomst betreffende de toetreding van Italië tot de Uitvoe–
ringsovereenkomst, evenals deze Uitvoeringsovereenkomst zelf, is ter
uitdrukkelijke goedkeuring aangeboden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
P. Dankert

De Minister van Economische Zaken,
J. E. Andriessen

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto
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